
                                                                               
 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido / Termo do Consentimento de Uso de 

Imagem, Som e Voz  

 

O meu nome é Augusta Pelinski Raiher. Sou pesquisador da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa. 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “FOME E PANDEMIA: UM 

ESTUDO EM PONTA GROSSA (PR)”, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa Questão 

Ambiental, Gênero e Condição de Pobreza da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

com a co-participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Campus de Ponta 

Grossa. Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa tendo em vista que a 

sua família foi assistida por um dos CRAS com o benefício eventual de auxílio 

alimentação de Ponta Grossa, sendo este o critério da sua INCLUSÃO nesta pesquisa. 

 O objetivo principal desta pesquisa é identificar o percentual de famílias atendida pelos 

CRAS que estavam na insegurança alimentar antes e durante a pandemia. Por isso, o(a) 

senhor(a) irá responder a um questionário com perguntas que permitirão mensurar o 

consumo familiar do seu domicílio.  

O principal risco desta pesquisa consiste no vazamento de informações pessoais. Neste 

sentido, visando minimizar esse risco, apenas os pesquisadores terão acesso aos dados 

individuais; não serão repassadas as informações ou os documentos pessoais dos 

entrevistados nem aos participantes da coleta de dados e nem a qualquer outro solicitante; 

os dados serão analisados e discutidos sem identificação dos respondentes, e; o arquivo 

final completo será mantido em sigilo sob responsabilidade do pesquisador responsável, 

de modo que o armazenamento e a transferência dos dados seguirá as orientações 

presentes no ofício circular nº 2/2021 CONEP/SECNS/MS. 

Outro risco eminente desta pesquisa refere-se ao constrangimento, dada a natureza 

delicada da pesquisa ao tratar de temas sensíveis (como fome e vulnerabilidade social). 

Neste sentido, para mitigar parte deste risco, o(a) senhor (a) poderá interromper a 

aplicação do questionário a qualquer momento, sem necessidade de justificativa. Se tiver 

qualquer dúvida, terá o esclarecimento imediato durante a pesquisa.   

Importante ressaltar que com as informações desta pesquisa será construído um relatório 

– o qual poderá orientar as políticas públicas visando a diminuição da fome em Ponta 

Grossa, sendo este o principal benefício desta pesquisa-, construindo também trabalhos 

acadêmicos publicados posteriormente, ressaltando que em todas as publicações terá 



                                                                               
 

apenas os resultados agregados, sem revelar seu nome ou qualquer informação 

relacionada à sua privacidade.  

A aplicação do questionário tem um tempo estimado entre 20 a 30 minutos, e somente 

será feita com o responsável pelo domínio, sob pena de EXCLUSÃO, ressaltando que 

esta pesquisa será realizada uma única vez. Pelo tempo prolongado da pesquisa, sugiro 

que o senhor (a) -caso aceite participar - responda ao questionário em local seguro e 

confortável. 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo e-mail propesp-cep@uepg.br e telefone 

(42) 3220-3108, ou diretamente com a pesquisadora responsável, Prof. Augusta Pelinski 

Raiher, pelo e-mail: apraiher@uepg.br, ou pelo telefone (42) 991231515. 

Por fim, conforme consta na resolução n° 510/16: “§ 2° - O participante da pesquisa que 

vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou 

não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar 

indenização.”. Ademais, ressalta-se que não vai haver nenhuma forma de ressarcimento 

ao pesquisado, já que a sua participação na pesquisa não vai gerar nenhum custo. 

Agradecemos a sua Participação 

 

Augusta Pelinski Raiher 

(Pesquisadora responsável – Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

       Email: apraiher@uepg.br        Celular: (42)991231515 
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